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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12) и 
Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.476 од 29. 8. 2013.године, доноси се 

 
 

О Д Л У К А 
о додели уговора   

 
У јавној набавци радова – реконструкција равног дела крова, бира се као најповољнија понуда 
понуђача ГД „Кнез“ ДОО, Шабац, Шестог пука 54, заведена код понуђача под бр. 31/13, од 
20.08.2013.године са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити уговор о 
јавној набавци предметних радова. 

 
Образложење 

 
На основу Одлуке о покретању јавне набавке број 425/1 од 15. 7. 2013.године, спроведен је 
поступак доделе уговора о јавној набавци радова у поступку јавне набавке у отвореном 
поступку, на основу члана 31. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 124/12).  

 
А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:  

 
1. Назив наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 
2. Адреса наручиоца: Шабац, Добропољска 5. 
3. Редни број јавне набавке ЈН ОП/РО1/2013. 
4. Предмет  јавне набавке је набавка  радова и то: реконструкција равног дела крова,  
5. Врста поступка: јавна набавка у отвореном поступку, 
6. Подаци о јавној набавци: позиција 425114 – Радови на крову укупно планирана средства 

3.942.612 динара (са ПДВ). 
7. Процењена вредност ЈН је: 3.106.519,10 динара (без ПДВ-а). 
8. Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена. 

 
Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 

 
1. Позив за достављање понуда: 
 
У складу са чл. 31, 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у 
поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. ЈН ОП/РО1/2013  је дана 27.7.2013. године, 
објављен на Порталу јавних набавки, и Интернет адреси наручиоца vivasabac.edu.rs. 
Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда закључно са 26.08. 
2013.године, до 10,30 часова. 

 
2. Приспеле понуде понуђача: 
 
Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу  наручиоца у 
наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као: 
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Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема: 

Ред. 
број 

Назив, седиште и облик 
организовања понуђача 

Деловодни број под 
којим је понуда 

уписана 

Датум 
подношења 
понуде 

Време 

1. ГД „Кнез“ ДОО, Шабац, 
Шестог пука 54 

466 26.08.2013. 920 

2. СЗР "Инжињеринг“ Старчевић 
Рајко предузетник, Лозница, 
Краља Петра I L-3 

467 26.08.2013. 930 

 
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 
26.08.2013. године са почетком у 11 часова, а окончан је истог дана у 11,20 часова.  
Отварању понуда присуствовао је овлашћени представник понуђача СЗР "Инжињеринг“ 
Старчевић Рајко предузетник, који је без примедби потписао Записник о отварању понуда, који 
му је предат одмах, док је другом понуђачу достављен истога дана. 
 
3. Преглед и оцена понуда: 

 
После отварања понуда Комисија је дана 29. 08. 2013. године 2013. године, извршила детаљан 
преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће: 

3.а. неисправна и неприхватљива понуда је: 
• понуда бр. 467 од 26.8.2013. године понуђача СЗР "Инжињеринг“Старчевић Рајко 

предузетник, Лозница, Краља Петра I L-3 
• понуђена цена 2.761.656,70 дин. (без ПДВ-а) 
• рок извођења радова 30 календарских дана, 
• гарантни рок 2 године.  

 која садржи битне недостатке - не садржи све доказе тражене конкурсном 
документацијом: 

• понуђач није доказао да испуњава обавезне услове за учешће у поступку - понуђач није 
доставио потврду Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, а која је на снази у време објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
одељак 4.1 Обавезни и додатни услови за учешће у поступку, тачка број 3; понуђач је 
доставио само потврду Привредног суда у Ваљеву. 

• пунуђач није доказао да испуњава додатне услове за учешће у поступку: има само 1 
стално запосленог радника - дипломирани инжењер грађевинске струке са лиценцом 411, 
(о чему није доставио уговор о раду) а тачком 8 одељка 4.1 Обавезни и додатни услови за 
учешће у поступку, утврђено је да понуђач мора да има најмање 2 ( два ) стално 
запослена радника - дипломирана инжењера грађевинске струке који морају имати 
лиценцу 410 или 400 или 411. 

• понуда садржи и друге недостатке: модел уговора није у целости попуњен, посебно нису 
попуњени подаци о цени (члан 2), року озвођења радова (члан 4), гарантном рок (члан 
11).  

 

3.б. исправна и прихватљиве понуда је: 
• понуда бр. 466, од 26.08.2013. понуђача ГД „Кнез“ ДОО, Шабац, Шестог пука 54,  
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• понуђена цена 3.073.000,64 динара (без ПДВ-а) 
• рок извођења радова 24 дана  календарска дана, 
• услови плаћања: по моделу уговора, 
• гарантни рок 3 године.  

 
Наведена понуде у потпуности испуњава све обавезне и додатне услове из Закона о јавним 
набавкама, конкурсне документације и све техничке спецификације. 
 
4. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: 

 
На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене 
цене, рангирана је једна одговарајућа и прихватљива понуда:  
 

 
 
5. Предлог комисије за јавну набавку: 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/12), а у складу са стручном оценом понуда и рангирањем понуда по критеријуму најниже 
понуђене цене, предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора 
о јавној набавци радова – Реконструкција равног дела крова, са понуђачем ГД „Кнез“ ДОО, 
Шабац, Шестог пука 54 чија је понуда бр. 31/13, од 20.08.2013. године, заведена код Наручиоца 
под бројем 466 од 26.8.2013. године оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у 
поступку јавне набавке у отвореном поступку. 
  
На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву. 

 
ПОУКА: Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права а предаје 
се Наручиоцу у року од десет дана од дана пријема одлуке.  
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
републичка административна такса, јавна набавка ЈН ОП/Р01/2013 – наручилац Висока школа 
струковних студија за васпитаче у Шапцу, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати 
таксу у износу од 80.000,00 динара.  
 

У Шапцу, 
Дана: 30.8.2013. 

Број: 477 
 
                
 

Ред. 
Бр. 

Понуђач Број понуде 
Понуђена цена  
без ПДВ-а 

Понуђена цена  
са ПДВ-ом 

1. 
ГД „Кнез“ ДОО, Шабац, 
Шестог пука 54 

466 3.073.000,64 дин. 3.687.600,77 дин. 


